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7 ANNONS OM PRIVATUNDERVISNING
Helsingfors’ Morgonblad n:o 71 18.IX 1837

Underskrifven mottager under innevarande Hösttermin blifvande Stu
denter till privat handledning. Dertiil hugade äga att anmäla sig hos mig
mellan den 22 och 30 September.

J. W. Snellman.
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8 RECENSION.
Helsingfors’ Morgonblad tim 11 och 128. och 12.11 1838
JÄÄKYN9mLÄT. STRÖSKRWF 1 FRIA HÄFrEN, UTGIFVEN AF FREDR. CYG

Nas. FÖRSTA HÄFTET. HELSINGFORS HOS G. 0. WASENIUS 1837. 129 PAGG.

8:0.’

Icke för att kritisera en kritik, utan för att tysta samvetsagg, hvilka oak
tadt ali protest af min egoism öfvertygade mig, att jag befunne mig i en
(Läsaren må gissa hvilken) af de mänga kategorier, Förf. uppställt såsom

20 tillkommande vårt Iands skrifvande män, heslöt jag af Förf:s arbete göra

följande anmälan:

Detta häfte innehålier: »Vårispiggarna,» »Ett och annat angäende Elg
skytrarne och Hanna, Dikter af Johan Ludvig Runeberg. — Utkast,» »Spe
gelbiiden» och »Fragmenter ur den Bedragnes Iif,’> jemte ett »Förord» och
ett »Slutpåstående.» Det förstnämnda stycket, innehåflande förklaring
öfver den betydelse, uti hvilken Förf. fattat Ströskriftens Titel (>Jspiggar
ne»), Spegelbilden samt Fragmenteme, utgörande tvenne stycken: »Rädd
ningen» och »Jag viil ha ro,» äro skrifna 1 bunden stil.

Ehuru Förf. icke torde för första gängen uppträda såsom vitteriekare,
30 är detta arbete likväl det första, som bär hans namn, och redan denna

omständighet kunde anses för en tillräcklig orsak, att pä detsamma fästa
den iäsande allmänhetens uppmärksamhet genom en något längre an
nons, än hvad som hos oss vanligen piär bestäs. Ty ehuru Rec. 1 öfrigt
underskrifrer, hvad Förf. sagt om Recensenter, vägar han likväl betvifla
riktigheten deraf, att »uppträdandet af en Recensent icke särdeles mera
hörer till utomordentliga sällsyntheter i vårt Iand, än litterära produclers
egen vandring pä pubiicitetens hala is.» Det kan väl nemiigen icke nekas,
att litterära producter, då man afser ifrån alla eftertryck, äro iätt räknade.
men ännu mindre möda erfordras, för att summera recensioner för äret.

30 Och likväi kan det betviflas, ati ju en med någon humanitet handhafd
kHtik icke blott qualitativt, utan quantitativt förmär stegra den litterära
productiviteten. Ty för dennas uppkomst och befordran är ett vaknadt
litterärt intresse likasä nödvändigt, som densamma å sin sida befordrar
detta sednare.

Hvad nu den poetiska delen af Förf:s skrift angär, är den af alltför
ringa omfäng, för att våga ett bedömmande öfver Förf:s talent. Rec.
mäste dock tillåta. att de Skaldestycken, här förekomma, mycket mindre
behagat honom, än Förf:s ofta poetiska prosa. Hans skaldestycken äro
sjelf-reflexioner, d. ii. de reflectera icke det objectiva, utan skaldens sub

50 jectiva känsior och lidelser. De äro viii till ämne och plananläggning djup

Ehuru en Recension öfver »Jiläkynttilät» redan finnes införd i Morgonbiadet,
har Rcd. anseLt sig böra upptaga äfven denna, utan att dock till sin helhet god
känna dc här uttalade åsigtema.

Red. anm.
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stämning. Towiiteten af Bestämningar är, säsom Verklig, icke biott
formdil Möjiighet, en utom-varande Serie, hvllken åter såsom sin
Möjlighet färutsätter den Besrämning, utom hvilken densamma är.
Här framträda det Andliga och Oändliga, men båda såsom Bestäm
ning, Verk-hghet. Då nu Bestämningen är för Totaliteten af Be
stämningar, sitt Viikor (sin Möjlighet), förutsatt, är dennas Viikor
(Möjlighet), samt då hvarjc Bestämning Ui- samma förutsäuning, är
Bestämningen såsom ali Bestämning denna öfvergång ifrån Viikor
till det Vilkorhga, är Bestämning (Verklighet) och för sig förutsatt
AHmänhet (sin egen Möjlighet). 1 stäHet för att vara i-sig deiad, uti io
Möjhghet (oändlig förmäga af Bestämning) och Verkhghet (existe
rande Bestämning), [Formeil Verkhghet], eHer vara ett Utom-hvart
annat af hvarandra förutsättande Bestämningar, såsom en Bestäm
ning och ali Bestämning, [ReeU VerkhghetJ, är Förestäliningen en
Totahtet afförestähiningar, hviiken förutsätter sig sjeifsåsom sin Möj
hghet, såsorn samma Totahtetpotentiallter, LAbsolut Verklighet]. Uti
det Absoiuta Förhåilandet, såsom Vexeiverkan, är uttryckt: att bäda
dessa Momenter, Totahteten af FörestäHningar, såsom Möjhghet
och Verkhghet, Alimänhet och Bestämning, äro hvardera Identitet
afAilmänhet och Bestämning, af Manifesterande Förmåga och Ma- 20
nifesterad Product.

Siut-Anmärkning. Väsendet är Reflexion, Processen af Bestäm
ningarnes Negation, Reflexions-Acten, såsom det Omedeibara, för
Bestumningen tuli Grund liggande. Denna Omedeibarhet gör Vä
sendet till Varande, Existens, men till ett sig upphäfvande, rörhgt
Van, Phtenonie,i. Sjelfva denna Rörlighet utgör det i Pha!nomenet
Väsendthga; Phrnomenets Omedelbarhet är dess Vara. Men denna
Rörlighet är det med sig hka, bestående, och det Omedeibara Phte
nomenet är det försvinnande. vexiande; den förra är oföränderiig
Ailmänhet (Innehåll), det sednare vexiande Bestämning (Form).
Det Alimänna åter är Negation af Bestämningen, säledes sjelf Be
stämning; och den vexlande Bestämningen är det Rörliga (Väsen
de), hvaremot Rörligheten, för sig fattad (säsom bestående alimän
het), är hvila, det med sig Identiska Omedeibara (Varande). Denna
Enhet af Väsende och Vara är Verklighet. Verkhgheten är öft’ergån
från Bestämning till Bestämning, men icke omedeibar öfvergång,
utan det Alimännas öfvergång i Bestämning, hvarigenom det Ali
männa sjelf (i-sig) bhr bestämdt och Bestärnningen såsom sådan (s-å
som Negation af det Ailmänna) upphäfves, blir mcd det AUmänna
identisk Bestämning. 40

Eiler: Väsendet såsom Process af upphäfna Bestämningar är Tan
ken såsom Tänkandets actus. Säsom den bestämda Tankens, Före
stäHningens, Grund, är Tänkandet Process af Negationer, det Ali
männa Tänka, Jag’et; och, såsom Föreställningen förutsättande Ali
mänhet, sjeif en Förestäilning, bestämd Tanke. Tankens sanna Vä
sende dess Verklighet, är derföre det Allmänna Tänka’s öfvergång i
Bestämd Tanke; men genom hviiken öfvergång det Allmänna Tän
ka biir en Annan Bestämd Tanke, och tillika såsom en Annan upp
häfves, emedan hvardera bestämda Tanken är med den andra Iden
tisk. samma identiska Alimänna Tänka, Process. Denna det Ali
männa Tänkas immanens i den bestämda Tanken är Tanken i sin
sanning såsom Begrepp, den Tänkande, Cogirans.

N. 13. Med andra Häfiet föijer ett AUmänt Titeibiad.
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tänkta och egoade för poetisk behandhng, äftensom hans språk bildrikt

och i viss grad iyriskt, men de nedtyngas af en, stt att säga, minutiös

reflexion och i dem saknar, enligt Rec:s känsia, rythm och harmoni.

Rec. biyges nästan, då han yttrar sin öfvertygeise, att rimmet hardt

nära är ett sine qua non för ali lyrisk poesi i vår tid, emedan mängden af

poetiska fritänkare och friskrifvare anse detsamma sam ett alltförjordiskt

band på 51tt snilles djerfta flygt, och mången »grinare» kunde anse sig

derafböra siuta, att i Rec:s tanke Rim och Poesi vore samma sak. Sjelfva

namnet Lyrik torde viii icke vara stt heit och håflet tiflfäuiigt, och ehuru ali

poesi fordrar ett väHjudande och kiangfuHt spräk, synes hkväl denna 10

benämning antaga, att det lyriska skaldeslaget mer, än aila andra, bör

vara musikahskt. Man kan väl anföra de gamies lyriska skalder säsom

exempel för rimmets umbärhghet. Rec. gör härvid endast tvenne frågor:

hvarföre var musiken den bland de slöna konsterna. som, stt vidt vi kän

ne, hos de gamle icke hann nägon fulländning? och: finnes väl nttgon

öfversiittning af dc gamies lyriska Dikter, hviiken jemförelsevis kunde

tiifia med öfrersättningar från deras dramatiska, episka och elegiska skal

der, efler hvllken, Pindarus och Horatius icke ens undantagne, i odgina

iets versform, anslår ett nutidens biidadt öra och känsia? De fä orimmade

lyriska stycken, som äfven hos erkända nyare mästare i detta skaldeslag 20

förekomma, vägar Rec. anse oftast underiägsna de rimmade. Deremot

finner man hos mången quasi-skaid de enda poetiska guidkornen, der

sådane öfverhufvud finnas, i den orimmade versen, då äter rimmets band

i sjelfta verket bundit hans Iätt fängade fantasie. Åtminsione torde för

nybörjaren rimmet vara en helsosam pröfvosten, i afseende å hans poetis

ka falienhet.
Det af Förf:s skaldestycken, Rec. i anseende till total-intiycket, önska

dc gifva företrädet framför de öfriga, är »Vår-ispiggarne.» Föijande prof

äro likväi vaida, det ena ur »Spegelbilden,» emedan det är den skönaste

strofRec. funnit, det andra utur »Jag viii ha ro,» emedan det är den enda 30

dmmade. »Spegeln,» säger skalden pag. 108, som en gång ville »måla ui»

den skönaste bild:

«Tog stt af den stela vintern
Mjelihvit snö, att deraf forma
Kindens miida vågors rundning;
Gjöt från tvenne sommarskyar,
Hvilka liksom rosor glödde,
Ned ett sken, hvars höga rodnad
Bieknade på skära ytan; 40

Biidade af vårens Ijusa,
Bitta himmel ögonparet,
Kiart förrådande sitt ursprung,
Och 11tt sedan dka iockar,
Skurna ifrån höstenattens
Svarta sidenmantei, strömma
Kring den ijufva engiahiiden.
Se’n, mcd vana konstnärshänder,
Sänkte han från solens Ijusflod
Miid förkiaring kring det hela 5°

Och ett saligt iugn från mänans;
Men från stjernans blickar Iånad,
Trängde fram en himmeisk aning
Genom vinterns skira snöfält,
Genom halfsiäckt sommarrodnad.»
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och pag. 126 tilltalar han »Ornn»

»Brusa fram pä hafvets lägor,
Ryt uti vulkanens vägor,
Skjut från himlens spända bågor
Ned en eldpil mot min hjessa.
Se! då kunde jag mot dessa
Vapen också mina hvussa,
Falla, se’n jag först fått strida.

10 Nu jag borde tåla — lida
Och af tiden hjelpen bida,
Såsom ett belägradt fäste,
1 hvars qvalmuppfyllda näste
Svaga dväljas — men de bäste
Fä i solens Ijus dock blöda.
Dö med ära eDer döda.»

Då Rec., som han hoppas, genom detta vai fullgjort sin pligt mot Förf.,
utber han sig, för att till någon del bestyrka, hvad han ofvan yttrat, att fä

20 till jemnförelse meddela blott följande rader, hvilka närmast föregå dc
sist citerade:

»Djerfva, konungsliga oro!
Blygs Du ej att, som en siagen
Kämpe, gömma dig bak n’ggen
Af förskansningen, Du funnit
Obesatt på vägen, der Du
Flydde fegt. — Stig fram och visa
Dig pä öppna fältets valp!ats.»

30

samt ur summa stycke, pag. 124:

»När det biodet sedan slungas
— Som en sårad hafvets Jätte,
Dä dödsngsten ur den ryter —

Ned mot jorden, hvilkcn darrar,
När det bränner hett, som ångrens
Tårar, och till öknar skapar

40 AlIt, hvaröfver strömmen brusar —

Ha! dä sjungs Din makt, Din ära,
Sä att vida verlden ryser.»

Rec. hänvisar, i detta afseende, föröfrigi i synnerhet till »Räddning
en,» utan fruktan, att derigenom förhälla sig till Förf. säsom räddaren till
den räddade, men också utan alIt hopp. att »Räddningen» kan räddas.

Den prosaiska delen af Jääkynrillät täfiar i hufvudsaken, i bedömandet
af Hr Runeberg säsom sk-ald, med hvilken vitter kritik som helst, och
väcker i detta hänseende endast den önskan, att Förf. äfven måtte lemna

50 en granskning af Hr Rbgs förtjenst säsom Lyriker, emedan här förnäm
ligast fråga är blott om hans tvenne stöne Idylliska Dikter, Elgskyttarne
och Hanna. Rec. vet sig icke hafva sett nägon nymodig vitter kritik i
Svenskt tungomäl, som mcd Förf:s ens kunde täla en jemnförelse. Förf.
tillhör icke dem, som slå ikring sig med en mängd kritiska konsttermer,
hvilkas betydelse är lika sväfvande, sam ofta deras sammanställning, och
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med hviika de sirö sand i ögonen. icke så mycket på den läsande pubiiken

— ty denna siuter dem af trötthet — som på sig sjeLfva, för att hafta nog

och väl komma ifrån sitt recensent-kaII! De egenskaper, Förf. hos Hr Rbg

anser för de fömämsta, äro Nationalitet, sann Naturåskådning, «Poetisk

Rättvisa,» Sjeifbeherrskning och välijudande Vensbyggnad. Hans dom,

likasom hans bevisning. är enkel och kiar. Hans käriek för den skald, han

bedömer och berömmer. uttalar sig öfver alli, men aldrig i utrop och

fioskier, utan i cii grundiigt motiverande af dennas utmärkta förtjenst.

Förf. ådagalägger derunder, aH hans åsigter icke grunda sig på utantiil

iärda konsttheorier, utan pä en, genom en föga vaniig, vidstruckt vitter 10

beläsenhet, utbildad smak, och påett Iikaså htet vanligt, grundligt studi

um af den Skald, han bedömer. Afven der Förf. haft allvarligt skäl aH

tadia, i den bifogade pröfningen af Rbgs. åtgärder såsom konstdomare, är

hans tadel lika kärleksfuilt som rättvist. Hans affiandling äger också den

utmärkta förtjenst, att öfverallt hos Förf. röja samma varma och lefvande

kärlek för »Finska Foiket,» som den han prisar hos Hr Rbg, och verkar 1

detta afseende upplifvande på Läsaren. Rec. viii, för att anföra den ver

kan, denna afbandiing på Rec. haft, tiilstå, att han, som i parenthes sagdt

bortskänkt det exemplar, han ägi. af Hr Rbgs skrifter, slagits af biygsel

öfter att icke ständigt äga dem pä sin hylia, och afråder hvaie god hus- 20

hällare frn att liisa Förf:s skrift.
n:o 12)

Rec. sade, att Förf:s poetiska språk är biidrikt. Detta gälier iikaså om
Förf:s prosa, hvarföre den bhfvit benämnd poetisk. Vid hvarje steg gör

Förf. utflykter och intiätar episoder oftast af äkta humoristisk art. Denna

omständighet medför dock tvenne olägenheter. Den mångfaldigar bi- och

mellan-satser samt uttänjer såiunda perloderna tuli en längd, någon gång

siäpighet, som i vårt iand, endast 1 vissa latinska programmer finner en

måttstock, Ett sådant skriftsätt fordrar också 1 sanning en vård och om

song, som pä iångt när icke är Förf:s sak. Den andra olägenheten bestär 30

den, att mängden af läsare föga sentera den udd, som, jemte en ren

humanitet, genomgår det hela. Rec. älskar icke htterära jemnföreiser,

men vid Förf:s afhandhng tränger sig ofriviiihgt Jean Paui’s namn på liisa

ren. Mcd undantag af den stora humoristens stundom öfverdrifna senti

mentalitet, påminner hos Förf. alJt, stii, biidernas Hkedom och lärdom.

den giada ieken med det Ringa och den kärieksfuflt straffande handen,

om Jean Paui. För dem, hvilka liksom Rec. älska Leibgebers och Schop

pes biograph. är Förf:s tonart välkommen, och för dem försvinner äft’en

det här och der lngdragna 1 språket.
Så iångt hade Rec. hunnit 1 sitt kritiska kail, då han sjelf råkade 1 en 40

högst kritisk beiägenhet. Han fick nemilgen se N:o 9 of Helsingfors’ Mor

gonblad och, ho kan häröfver förvånas! förvånades: 1:0 öfver Rec. N:o

9:s, med sin Hnga efterkommandes, alideies motsatta åsigter; 2:o öfver

hans arga och myndiga ton; 3:o öfver hans bevisning och 4:o öfver ödets

fogning, som tvingar Rec. att kritisera kritiken öfver en kritik.
Tntet ondt är likväl utan sin goda sida. Så besinnade sig Rec. just uppå,

hvitka stäHen han borde citera såsom exempel af Förf:s prosa, och glad

des att i N:o 9:s citation från pag. 25 finna prof på en (mcd undantag af
buteijema) skörn, 1 den från pag. 73 på ett, enligt Rec. N:o 9:s mcd

givande, qvickt, men i följe deraf, emot samma H:s påstående, äfven so
iräifande, samt i den fnån pag. 75 pä ett naivt och lekande stäHe. H:n N:o

9:s goda smak kan ter icke bestridas i afseende å citation från pag. 28,

men väl hans »ioyaut» i någon mon betviflas, då han siutar med orden

“den Iiggen skimnande,» utan att tillägga “för oss, som det utrandlösa

söderhafvet, då Pynosama meddeiat det en sohg gians, och som äfven, då



140 RECENSION. JÄÄKYNnILÄT. srRÖ5KRIFr 1 PRIA HÄFrEN, UTG!FVEN...

när ord spörjes under dess yta, dock endasi Ilmar färgen af himmelens
herriiga azur;» hvarigenom det tadlade kanske skuile något förmildrats.
Hr N:o 9 ifrar deröfver, att Förf. «fäktar i Iuften.» försäkrande, «att ingen
lärer tvekat om Elgskyttarnes originalitet,» att dc ej kunna »vara länade
ur Herman och Dorothea» o. s. v. Men MII. ville då ignorera, att Hr Rgb
öppet blifvit beskylld för att fnån Finskan hafva öfversatt åtskilliga, hvil
ket äfven Förf. uttryckligcn säger, »mindre stycken,» «Idyil och Epi
gram» (och, hvad som en gång händt, kan viii äfven hända oftare), samt
att hittilis en verklig Recension af Hr Rbgs Skaldestycken saknats. MII.

10 känner kanske icke, huru sannspädd Förf. varit, då en svensk recensent af
Hanna (Augusti 1837) åtminstonejemfört denna dikt med Goethiska och
Vossiska Idyllerna, och detta på ett nog eget sätt. Och hvad Hr Rbgs
landsmän angår, taide Förf:s uppgift ati »ej ens en så star: antal esempiar
af Elgskyuarne blifrit förså!da, som kunnat betäcku de kosinader, denna
dikis :ryckning förorsakat,» om den ej kan vederläggas, förråda mer än
nog! MH:s äberopande af Frithiofs Saga är minst sagdt enfaldigt. Det
samma torde utan förnärmande kunna sägas vis ii vis MH:s oförmäga att
firma anledningen till arbetets titel, förutsatt, att den icke är tillgjord och
ati MH. gjort sig undenättad om hvad Jääkynttilät betyder. Är MH.

20 verkligen så förgiymmad öfvcr alli, hvad qvickhet och fyndighet heter, ait
MII. icke ens hos sig sjelf kan fördraga det hiki mått deraf, som här
erfordrats! Denna ofördragsamhet är i sanning att bekiaga, emedan viii
föga nägon titel pä en »Ströskrift» kan äga en skönare och mera anspråks
lös grund, än den ifnågavarande. Elier synes, MH. vilja sä htet värd att
aktas, och den uppoffring sä ringa, som, 1 vår, af sä mängen vinter ned
tryckta, htterära nord, hellre viili vara den Is, hvars upptinade kristailer
skola vattna och framdrifva den kanske förgäfves väntade biomman, än
att, under en blidare soi, åtminstone njuta af hoppet att mcd färg och
vällukt giädja vandrarens sinnen. Men nog! biott ännu en fråga: hvarföre

30 den repeterade citation frän pag. 28, den från pag. 73 och den från pag.
76?U! Rec. fär till siut anföra Jean Paui’s ord: auch der Pelzstiefel verstand
jÄin nur wenn er sprach, nicht wenn er sehrieb.

Då nu Ree. N:o 9 heit och häHet consternerat Rec:s tillämnade an
märkningar och stört det lugn, som, isynnerhet dä det gäiler att tadia, är
för den menskliga egoismen sä helsosamt, åtnöjer han sig mcd att fästa
Läsarens och Förf:s uppmärksamhet vid: den af Rec. N:o 9 nämnda Epi
soden till Symamseilen, såsom åtminstone oartig; resonnementet öfver
Finnames äldre mnor. säsom icke i nägot afseende moLiveradt och. på sin
höjd, beroende af en skilnad mellan Satir och Ironi, hvilken Förf. heit och

30 hållet underlätit att uppdraga; och säsom ofvan blifvit antydt, vid några
grammatikaliskt vanvårdade stäHen; ibland hvilka må nämnas pag. 26, 29
och 30, 51, 78 samt till och med pag. 106.

Rec. siutar med ett prof på, huru Förf:s citationer ur de Skaldestycken,
han bedömmer, äro valda och anbragta; öfverlemnande ät Läsaren, att
afgöra, huruvida sädana förmä inleda i dessa Dikters innersta kärna.
Förf. säger, pag. 42: »Det har alitid gjort pä mig ett obeskrifligt intryck,
dä jag betraktat, hum den koisvarta höstnatten siungar regndroppar
våldsamt mm fönstrets yttre sida, medan pä deras in(d)re lägan,
sprungen fnän spiseln, dansande svingat sina rosenkransar. Och unge

50 färligen dylika känsior ha äfven hos mig vaknat. när jag i dessa sänger
pä ena sidan mött den Finska bonden, vandrande genom sina tegar,
hvilka

‘skänkte ej råg — men ispiggar pä axen’
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eller s’åg honom 1 de ögonblick, då undergång oundvikligen och oför

tjent var för handen, stå:

‘Stel 1 sin håg, som tallen, dA yxorna döna vid roten’ —

men på den andra fick förnya bekantskapen med honom, då han hun

nk föra

‘Jackärmen den sträfva till ögat’
10

och torkat bort droppen, som pressades fram derur, och på spillrorna

af sin ramiade lyc1a, spelar förnöjd sin giga:

‘som syrsan sitter, fast solen är knapp, på det vissnade biadet och

sjunger,’

eller

‘hjerteligt (ugn gnider fiolen,’ medan
‘ögonen lysa af frid, att med himmelens stjernor förliknas.’» 20
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